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»        ـارأْکُـلُ النناِت کَما تسأْکُلُ الْحي دسأَلْح

 طَـبابـوداود ـ ابـن      رواه« »الْح
 »ماجه

-حسد، اعمال خري و نیـك را مـی        
گونـه    مهان) كند  نابود می (خورد    

-مـی (خـورد     كه آتش هیزم را می    
 ).كند سوزاند و نابود می 

 : لغات حدیث
ه بـه معنـی     مجع ح س ن  =ح س نات 

 ها، اعمال خري كینی
  آتش =الن ار
 هیزم، چوب= ا ل ح ط ب 

 
 : شرح خمتصر حدیث

یابیم کـه هـدف غـایی     با بررسی متون دینی به خوبی درمی    
یبندي به ضوابط و مقررات آن از       دین در تشویق افراد به پا     

عد فردي و اجتماعی، متصف شدن آحاد بـشر بـه خلـق و               ب
. باشـد  اخالقی میخوي نیک و پسندیده و دوري از رذایل        

  : فرمایند می) ص(نچه پیامبر مکرم اسالم  چنا

»حا رما أَنِإنمِلأُت ِعثْتهداةٌ بةٌ مالِقمالْأَخ کاِرمم م«  

ــ  « ــن رمحت ــا م ــب یمهان  از جان
گـر هـستم و       پروردگار و هدایت  

مبعــوث  ) ب خداونــد از جانــ(
 را به   ام تا سجایای اخالقی     شده

 .»سر حد كمال برسامن
هـاي دینـی،    روشن است که اخالق نیز همانند سـایر مقولـه     

  . ي ایجابی و سلبی است داراي دو جنبه
ي ایجابی، توصیه به انجـام و عمـل بـه آن دسـته از        در جنبه 
گیـرد کـه انـسان را در     هاي اخالقی مدنظر قـرار مـی        ارزش

مسیر رشد معنوي و قرب به اهللا و جلـب رضـایت او یـاري            
تـوان بـه شـجاعت، ایثـار،      ها می ي آن   هنماید که از جمل     می
  . اشاره کرد... ت، صبر و محب

در بعد سلبی توصیه و دستور به دوري گزیدن از آن دسـته       
ها مورد نظر است که سبب دور شدن از اهللا و  از ضد ارزش  

توان بـه   ها می ي آن شوند که از جمله    نزدیکی به شیطان می   
  .  اشاره نمود...کبر، تمسخر، جاسوسی، حسد و تغیبت، 

 تـرین ضـد    بررسـی مختـصر یکـی از مهـم    در این مقـال بـه    
و آثــار زیانبــار آن در » حــسد«هــاي اخالقــی بــه نــام  ارزش

  . پردازیم زندگی فردي و جمعی مسلمانان می
در اهمیت شناخت این خصلت منفی و زیانبـار الزم اسـت            

   :که به ماجرایی از صدر اسالم اشاره کنیم
روزي نـزد  : کند کـه  ز أنس روایت میامام احمد ـ رض ـ ا  

  نشسته بودیم،) ص(پیامبر 
اکنــون شخــصی از اهــل بهــشت را بــه شــما : پیــامبر فرمــود

در این هنگام مسلمانی از انصار وارد شد و       . کنم  معرفی می 
روز بعـد نیـز پیـامبر       . مقصود پیـامبر از آن شـخص، او بـود         

 و روز همین مژده را داد و باز همان مسلمان را معرفی کرد         

  سنت نبوی
 )حسد(
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عبـداهللا بـن عمـرو بـن     "پـس   . سوم نیز این واقعه تکرار شد     
روز با تـو   خواهم سه شبانه  که می: به آن مرد گفت   "العاص

در ظرف ایـن مـدت نمـاز شـب یـا           . باشم و او نیز پذیرفت    
 :پس از سه روز به وي گفت. اي را از او ندید      عبادت شبانه 

 مـن عمـل     که پیامبر در مورد تو چنین فرمود، در حالی که         
  حال علّت این امر چیست؟ . از تو ندیدم) عبادت(زیاد 

 که عمل مـن همانـست کـه         :آن مسلمان انصاري پاسخ داد    
درون و کـه در   مشاهده کردي و چیزي نـدارم بـه جـز ایـن         

چه خداوند بـه       در خصوص آن   قلبم نسبت به هیچ مسلمانی    
وي عطـــا فرمـــوده اســـت، غـــش و حـــسدي در وجـــودم 

  . باشد نمی
که پیامبر تو را بهشتی معرفی کـرد،      علت این  : فرمود عبداهللا

  . همین خصلت است
حسد به معنی اکراه قلبی و ناراحتی نسبت به       : تعریف حسد 

آرزوي زوال و نابودي آن نعمت       نعمت دیگران و در نتیجه    
تـر حـسد بـه معنـی آرزوي نـابودي          به عبارت روشن  . است

اضــطراب نعمــت دیگــر بنــدگان خــدا تــوأم بــا نــاراحتی و 
  . باشد درونی نسبت به صاحب نعمت می

حسادت نسبت به نعمت، اعم از نعمـات مـادي مثـل مـال و      
ثروت و یا نعمات معنوي مثل موقعیت اجتماعی و درجات       

  . کند  مطرحیت پیدا می،علمی

 : مراتب حسد
ـ فرد حسود آرزوي زوال نعمت دیگـر بنـدگان خـدا را             1

نرسـیده و صـاحب   دارد، حتی اگر خود وي بـه آن نعمـت         

از نظر علماي علم اخالق، این مرتبه از حـسادت        . آن نشود 
  . باشد بیانگر نهایت خبث باطنی فرد حسود می

ـ شـخص حـسود آرزوي خـارج شـدن نعمـت از اختیـار               2
صــاحب نعمــت را دارد و در عــین حــال دوســت دارد کــه 

بـه عبـارت دیگـر آرزوي       . مند شود   خود از آن نعمت بهره    
منـد   ه این شرط دارد کـه خـود از آن بهـره    حفظ نعمت را ب   

  . گردد
ي سوم حـسد آن اسـت کـه حـسود، آرزوي عـین       ـ مرتبه 3

بلکـه همیـشه در حـسرت داشـتن         . نعمت دیگران را نـدارد    
غایت این مرتبه آن است که اگـر        . مانندآن براي خوداست  

به شبیه آن نعمت نرسـید، کـم کـم و بـه تـدریج عالقـه بـه             
  . لب او رسوخ خواهد کردزوال نعمت دیگران در ق

نمایـد کـه گـاهی     در این جا تذکر این نکتـه ضـروري مـی         
ا هاي دیگران را دارد، ام شتن نعمتاوقات فردي آرزوي دا   

ــیچ ــن ه ــستند،   گــاه از ای کــه آن اشــخاص داراي نعمــت ه
کند و آرزوي زوال و نابودي نعمـت          احساس ناراحتی نمی  
راي ایـن  در اصـطالح اخـالق بـ   . نماید هیچ شخصی را نمی   

غبطـه یـا   . انـد  را بکار برده» منافسه«یا  » غبطه«حالت عبارت   
منافسه اگر نسبت به امور دنیوي و نعمـات مـادي باشـد، تـا            

ي  زمــانی کــه انــسان از لحــاظ درونــی و قلبــی، بــه مرحلــه 
ناخوش داشتن نعمت دیگران نرسیده باشد، مـذموم نیـست          

هـا   ي آن و بعضاً آثـار مثبتـی نیـز در پـی دارد کـه از جملـه           
ایجاد رقابت و به تبع آن پیشرفت در امـور مـادي و علمـی              

نی باشد، ممـدوح  اما اگر این حالت نسبت به امور دی  . است
مــثالً رقابــت در . باشــد  واجــب نیــز مـی و پـسندیده و بعــضاً 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


18 ------------------------------------------------راه ما  

اموري مثل نمـاز، روزه، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر،             
ده و بیانگر انفاق و سایر امور خیر، بسیاري اوقات واجب بو  

 . باشد ي قرب مسلمان به اهللا می درجه
 چنـین  ي آل عمـران  ي مبارکه  سوره133ي   ر آیه خداوند د 

  : فرماید می

و ساِرعوا ِإلى مغِفرٍة ِمن ربکُـم و جنـٍة عرضـها            «
قينتِللْم تأُِعد ضالْأَر و مواتالس«  

ــسته و  (و  ــال شایـ ــا اعمـ بـ
 آمــرزش  ســوی بــه  ) تهبایــس

 بـشتابید   یپروردگارتان و هبشت  
ــشی گريید  ــدیگر پی ــر مه ــه و ب   ك

  زمني اسـت،   ها و     آمسانی آن   گسرته
 پرهیزگاران هتیـه دیـده      برایو

 .»... شده است 
در این آیه مبارکه خداوند بندگان مؤمن خود را به مـسابقه       
ــرا    دادن و پیــشی گــرفتن از یکــدیگر در انجــام امــوري  ف

مندي از نعمـات   وجبات مغفرت الهی و بهرهخواند که م    می
صد البته باید مراقب بود که غبطـه  . اخروي را به دنبال دارد    

در امور مشروع دنیوي، زمینـه حـسادت را در قلـب فـراهم           
  .ننماید

 :اسباب حسدعلل و
. دشمنی و عداوات از جمله موجبات حسادت است        ) االف

 کند، به   اگر شخصی به هر دلیل با کسی دیگر دشمنی پیدا         
ــال ضــربه   ــه دنب ــام طــرق مختلــف ب جــویی از او  زدن و انتق

ي او را در دل پــرورش داده و بــه تــدریج  کینــه. باشــد مــی
ی ممکـن اسـت بـه    آرزوي زوال نعمات وي را نموده و حتّ 

در .  هـم علیـه محـسود اقـدام نمایـد          جایی برسد کـه عمـالً     

ــر محــسود، حاســد شــاد و     صــورت وارد شــدن ضــرري ب
،  بـه وي   د و در صـورت رسـیدن خیـري        شـو   خوشحال مـی  

شـود کـه ایـن      شخص حسود بسیار ناراحت و غمگـین مـی        
  . باشد ار و مشرکین میصفت از اوصاف کفّ

هاي دشمنی دشمنان دین نـسبت   قرآن مجید از آثار و نشانه    
  .فرماید به مسلمانان چنین می

ِإنْ تمسسکُم حسنةٌ تسؤهم و ِإنْ تـِصبکُم سـيئَةٌ          «
ــا  ــواْ ِبه حفْری  ســوره١٢٠ی  آیــه(» ...ي 

  )عمران آل
و ( به مشا دست دهـد       اگر نیكی «

ی مهچـون پـريوزی و غنیمـت        نعمت
شوند   ناراحت می ) ی مشا گردد    هبره

ــد،   ــدی برس ــا ب ــه مش ــر ب و اگ
 .»...شوند  شادمان می

ــ 2 ــ برتـ ــه  ريــ ــی از جملـ ــسادت   طلبـ ــل حـ ــر علـ ي دیگـ
گـاه کـه شـخص مـسلمان در جامعـه بـه حـد و         آن.باشد  می

میزان خود بسنده ننموده و قانع نباشد و پا را از گلـیم خـود         
فراتر نهـد و بخواهـد همیـشه در جایگـاه برتـري نـسبت بـه           
دیگران قرار بگیرد، به طور طبیعی نسبت به کـسانی کـه از              

هـا   ت شده و موقعیت و جایگاه آن  وي برترند، دچار حساد   
در مـسیر بـه دسـت آوردن     اناًی احخواهد و را براي خود می  

جایگاه مورد نظر، به انواع گناهان دیگر از جمله تهمـت و            
  . شود افترا و خیانت نیز آلوده می

. بینی از دیگر علل حسادت است      ـ استکبار و خود بزرگ    3
 دلیــل چــه فــردي سرمــست غــرور و کبــر شــود و بــه چنــان
ــر از    بهــره ــروت و قــدرت، خــود را برت ــدي از پــول و ث من

دیگران بداند، در برابر کسب جایگـاه و موقعیـت مـادي و             
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معنوي توسـط دیگـر اشـخاص، حـساس شـده و در صـدد              
در بسیاري از آیات قـرآن کـریم از        . آید  ها برمی   تحقیر آن 

 اشراف و مستکبرین با پیامبران، یي علل اصلی دشمن     جمله
ــه ذکــر شــده اســت همــین نک ــه. ت  34 و 33ي  قــرآن در آی

  : فرماید ي مؤمنون چنین می سوره

و قالَ الْملَأُ ِمن قَوِمِه الَّذين کَفَرواْ و کَذَّبواْ ِبِلقـآِء           «
           رـشنيا ما هذا إلّا بيوِة الدفى الْح مفناهرِة ِو أَتالْأَِخر

    هأْکُلُونَ ِمنأْکُلُ ِمما تي ِمثْلُکُم      نَ وبورشا تِمم برشي و 
  .»لَِئن أَطَعتم بشراً ِمثْلَکُم ِإنکُم ِإذاً لَخاِسرونَ

 كـه فـرا     باوری  اشراف بي «
ــیدن  ــول  رس ــت را قب قیام

 نداشـــتند و در زنـــدگی 
ان دنیا، ناز و نعمت بدیش    

ایـن  : داده بودمي، گفتنـد   
و ( مهچون مشا بـوده      انسانی

از ) پیغمرب نیست چـرا كـه     
خـورد كـه      ی م ان چیزهایی مه

ــی ــان  مشــا م خوریــد و از مه
-نوشد كه مشا می     چیزهایی می 

ــید  ــسانی . نوش ــر از ان اگ
 كنید و به    مهسان خود پريوی  

او بگروید، در این صـورت      
ســخت زیانكــار خواهیــد   

 .»بود
که دیگران همیشه مطیع و فرمانبردار باشند،        ـ عالقه به این   4

ر چنین حالتی انسان ریاست     د. از دیگر علل حسادت است    
تابد و نـسبت بـه همگنـان     طلب، وجود هیچ رقیبی را برنمی    

خود در کمال اکراه و حقد درونی، حسادت ورزیده و بـه            

کـه    قرآن مجیـد نـسبت بـه کـسانی    . دنبال نابودي آنان است 
همیشه بـه دنبـال ریاسـت و قـرار گـرفتن در موقعیـت برتـر           

دار داده و بـه صـراحت   ، شدیداً هش هستند نسبت به دیگران  
دارد که نعمات ماندگار آخرت به چنـین کـسانی         اعالم می 
ي  ي مبارکـه     سـوره  83ي    کـه در آیـه      چنان. گیرد  تعلق نمی 

  : فرماید قصص چنین می

»       لَوِريدونَ عال ي لُها ِللَّذينعجةُ نالْأَِخر ارالد اً فى  ِتلْک
  . »متقينالْأرِض و ال فَساداً و الْعاِقبةُ ِللْ

ما آن سـرای آخـرت را تنـها         «
گردانیم كـه در      ی كسانی می    هبره

 و اسـتكبار    زمني خواهـان تكـرب    
-نیستند و فـساد و تبـاهی منـی        

-و دهلایشان از آلودگی   . (جویند  
طلبـی و     طلبی و شـهرت     های مقام   

، پـاك و    بینی و تباهكاری    بزرگ
ــت،  ــالوده اس ــت ازآِن )پ وعاقب
 .»پرهیزكاران است

نماید که آرزوي نابودي و زوال  این نکته ضروري می  ذکر  
ي رواج  نعمت کسانی که قدرت و امکانات خود را وسـیله     

نمایند، حسادت محسوب     ظلم و فساد و تباهی در زمین می       
به دیگر عبـارت، اگـر افـرادي بـا          . باشد  نشده و مذموم نمی   

سوء اسـتفاده از نعمـات و قـدرت و ثـروت، در پـی افـساد            
ــز   جامعــه و افــ ــا تجهی ــوا و ب ــا تمــام ق راد آن باشــند، بایــد ب

ي افساد،   ها ایستاد و در صورت ادامه       امکانات در مقابل آن   
هـا را نـابود و خـود        ي پیگیر، نعمـت و قـدرت آن         با مبارزه 

کـه قـرآن کـریم در     کمـا ایـن  . ها را نیز مجـازات نمـود        آن
ي انفـال در خـصوص آمـادگی مـسلمانان           سـوره  60ي    آیه

مکانات خود بـراي مبـارزه بـا فـساد کفّـار و             جهت تجهیز ا  
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ــابودي آن ــی  نــــــ ــین مــــــ ــا چنــــــ ــد هــــــ   : فرمایــــــ

و أَِعدواْ لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة و ِمن ِرباِط الْخيِل           «
 کُمودع اِهللا و ودونَ ِبِه عِهبرت...«. 

ــرای« ــارز (ب ــامب ــان ) ه ب آن
توانیـد    جا كه می    تا آن ) كفار(

از  (و) مـادی و معنـوی    (ی  نريو
یـده آمـاده     ورز اسـبهای ) مجله

آمـادگی و   (سازید، تـا بـدان      
دمشـن خـدا و     ) ساز و برگ جنگی   

 .»دمشن خویش را برتسانید
ــار  ــر از آثـ دو اثـ

 : حسدروحی و روانی
.  دائمــی از آثــار حــسادت اســتـــ اضــطراب و تــشویش1

شـخص حــسود همیــشه مـضطرب و دچــار نــوعی تــوهم و   
آرامش از وي سلب . صاحبان نعمت است  نگرانی نسبت به    

کـه   چنـان . شده و دائم در حـال اضـطراب و نگرانـی اسـت     
  : فرماید الرحمه می سعدي علیه

 / حسود  بر بال اال تا خنواهی 
 بالستکه آن خبت برگشته خوددر

  /چه حاجت که با وی کنی دمشنی
 که ویرا چنان دمشن اندر قفاست

سبت به مسلمانان دیگـر    ـ بدگویی، غیبت، افترا و تهمت ن      2
انسان غافـل بـه علـت حـسادت خـود را      . از آثار حسداست 

هـا   ي آن نماید که از جملـه  دچار انواع گناهان دیگر نیز می   
  . ي فوق است موارد ذکر شده

  : عالج حسادتراههاي
ن نکته که ضـرر اصـلی حـسادت بـه     ـ آگاهی و علم به ای  1

 دچـار   محـسود را  بعضی وقتهـا گردد و   حاسد برمی  شخص

د مـسلمان بـا   همچنـین بایـد فـر     . نمایـد   گونه زیانی نمی    هیچ
ت نبوي میزان خـسارت و      ره و سنّ  بررسی آیات قرآن و سی    

دوري از ایـن     ضرر ناشی از حسادت را درك نمـوده و بـا          
خصلت ناپسند و مذموم، موجبات رضـوان الهـی را فـراهم           

  . آورد
گیري عملی حاسد در    شود که جهت    ـ حسادت باعث می   2

جهـت خـالف مــصلحت و خیـر محـسود قــرار گیـرد و تــا      
صیتی وي فراتــر حــدي پــیش رود کــه پــا را از تــرور شخــ 

لذا باید ایـن کـالم   .  نسنجیده دست بزندگذاشته و به اعمال  
ــد    ــط خداون ــاد آورد کــه رزق و روزي توس ــه ی الهــی را ب
ــوان و     ــه فراخــور حــال و ت ــس ب ــه هــر ک تقــسیم شــده و ب

  . استعدادش بخشیده شده است

   » ...نحن قَسمنا بينهم معيشتهم ِفى الْحيوِة الدنيا «

این مائیم كه معیشت    ... «
 دنیـا میانـشان     در زندگی 

 .»امي تقسیم كرده
ـ دعاي خیـر بـراي محـسود و آرزوي بقـاي سـخت او از           3

اگر فردي نسبت به . هاي درمان حسادت است ترین راه   مهم
ایـد فـوراً در درگـاه    شخص دیگـر احـساس حـسد کـرد، ب         

خداوند دسـت بـه دعـا برداشـته و آرزو کنـد کـه صـاحب            
نعمت، در کمال صحت و سـالمتی از نعمـت خـود در راه               
خیـر و صــالح دیـن و بنــدگان خـدا اســتفاده کنـد و بقــاي     

   .نعمت را از خداوند بخواهد
با امید به رحمت واسـعه الهـی بـراي پـاك شـدن از هـر نـوع               

  خداحسادتی نسبت به بندگان 
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